REFERAT
Møde om: DL
Dato: 22. januar 2013
Tilstede: René Jakobsen (Lemvig), Pernille Randrup-Thomsen (Åbyhøj), Lene Bonde (Horsens
BC), Jimmie Petersen (Værløse), Theis Olsen (BK Amager), Thea Nørgaard (Falcon),
Anja Andersen (Forretningsfører)
Undskyldt: Jimmy Jørgensen (SISU), Jørgen Stig Nielsen (Hørsholm 79ers)
Sted: Ungdomshuset i Odense
Tid 18.00-21.00

#
1.

Tid
18.0018.05

Emne
Godkendelse af referat

Punkter
Referat godkendt
Dog med bemærkning om vigtigheden af at Statistik kursus
bliver afholdt før ny sæson start.

2.

18.0518.35

Turnering













Som udgangspunkt er vi 8 hold igen, dog er alle ikke
afklaret 100%. Dette er dog også med formodningen at
SISU og Hørsholm 79ers deltager, da de ikke var
tilstede.
Virum fører 1 div øst og de kunne måske evt. være
interesseret i oprykning (?).
Turneringsplanlægningen går i gang inden for de
næste måneder og der skal udfærdiges en
prioteringsliste, så vi muligvis kunne få en mere jævn
turnering. En af de højeste prioriteringer er ingen
hverdagskampe over bæltet (mulighed for tv kamp ville
dog være den eneste undtagelse).
Der udfærdiges en mere udførlig liste til
turneringsplanlægger i overensstemmelse med hvilke
oplysninger, der er relevante(o).
Til denne sæson er der lavet kampevalueringsskemaer
som trænerne kan udfylde efter kampene, hvis der er
ting eventuelle bemærkninger omkring kampafvikling,
såvel positive som negative. Der er ikke blevet lavet så
mange - 6 stk. er kommet ind i denne sæson indtil
videre.
Der har også været lidt rod i proceduren om også at
sende ud til modstanderholdet, så for fremtiden så
sikrer forretningsføreren, at de når modstanderholdet
også.
Skemaerne er godt redskab for klubberne til at se
hvilke områder de skal være mere opmærksomme på
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18.3519.05

Hvidbog

Punkter
og også hvilke områder der fungerer godt. Så der må
meget gerne laves flere af dem.
 Derudover så skal klubberne være gode til at holde
hinanden oppe på de vigtige punkter i afvikling af
kampe for at vi bliver ved med at højne og forbedre
produktet.
 De fleste kommentarer har drejet sig om mangelfuld
statistik og mangelfulde dvd’er. Klubberne er enige om,
at det er områder der skal forbedres.
 Der blev delt erfaringer omkring organisering af statistik
korps, så man kan få kontinuitet og dermed også højne
kvaliteten. Det er meget vigtigt med kontinuiteten, da
det kræver øvelse at udføre gode statistikker.
Derudover blev der også snakket om vigtigheden af
statistik kursus til sæsonstart.
 Der blev ligeledes snakket om alternativer til dvd’er,
som vil kunne blive indført til næste sæson så som evt.
USB stik og andre alternativer. Det er et område, der vil
blive opgraderet til næste sæson. Dvd’er er generelt lidt
besværlige og for tidskrævende.





4.
5.

19.0519.20
19.2019.50

Hvidbogen gælder for sæsonen 2013/2014 også, så
det var kun enkelte små justeringer der blev diskuteret.
Primært en justering til bøderne, hvor der blev
diskuteret, at man kunne have en første chance, hvor
man ikke automatisk bliver bøderamt, men derefter så
får en bøde, hvis der sker fejl. Samt at hvis man fx ikke
afleverer billeder, så skulle det være muligt at udskrive
rykkere.
Intet blev besluttet og forretningsfører formulerer et
udspil til dette og derefter tages der beslutning om det
(o).

Pause
Tilskuere







Tilskuertallet er ikke steget i forhold til sidste sæson og
ved første opgørelse endda faldet lidt de fleste steder.
Så det blev diskuteret hvordan vi får flere i hallen og
der blev delt erfaringer og givet gode ideer til
arrangementer.
Produktet/kampafviklingen skal være i orden således at
når vi får folk i hallen så får de også en god oplevelse.
Folk kommer ikke af sig selv men det kan lade sig gøre
at trække ekstra folk i hallen, det kræver dog ekstra
ressourcer og ekstra ordinære arrangementer.
Gode ideer til arrangementer som klubberne har haft
succes med og som giver mennesker i hallen:
o Thanksgiving arrangement med spisning og
klubbens amerikanerne fortæller om deres
traditioner osv. – det samme med fx Valentines
arrangement.
o Fastelavn – en mulighed for at få klubbens une
spillere i hallen
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Pigedag – arrangementer kun for klubbens
pigespillere hvor dameholdet står for noget før
eller efter kampen, evt. spisning eller lignende.
o Pause underholdning fra lokale gymnastik
forening eller lignende
o Mikrokampe i halvleg
Det mest optimale ville være at finde en person, der
står for at få folk i hallen og lave disse arrangementer,
men ellers er det vigtigt, at man udvælger nogle kampe,
som man gør noget specielt ud af, således at man i
hvert fald kunne håbe på at skabe endnu mere
interesse. Det vil være rigtig godt at begynde at arbejde
henimod at finde en
kampeventansvarlig/tilskueransvarlig i klubberne.
o



6.

19.5020.10

All star game







All star game planlægningen kører som det skal. Det
meste er ved at være klar. Spillere og trænere er
udtaget og informeret. Plakater er lavet og vi er klar til
det sidste ”reklame” fremstød. Basketinfo dækker
eventen før og på dagen.
Campinfo er ved at være klar til at blive sendt ud.
Trænerlicenskursus bliver afholdt på dagen også.
Vestspillernes kørsel bliver arrangeret således at der
kører en bil fra åby, en fra horsens og en fra Lemvig og
DL betaler transporten.

7.

20.1020.25

Dommeraftale



Der skal indledes ny snak om aftale og vi vil meget
gerne have en positiv dialog omkring dette. Vi vil
kontakte dommerrepræsentanterne for at få startet
denne dialog og få sat et møde op.

8.

20.2520.40

Bestyrelsesplads



Vi vil meget gerne bruge vores plads i bestyrelsen, men
det er svært for personerne i DL rådet at afse tiden til
det. Så der blev diskuteret forskellige
løsningsmuligheder. Personen der skal besidde denne
plads skal være en der repræsenterer pige/damebasket
bredt, da DL helt klart også føler et ansvar og har et
ansvar i pigebasket generelt, især nu hvor fremtiden
ser lidt mørk ud for pige/damebasket. Der er ikke
mange hold, specielt ikke i vest og det er nødvendigt
med en storstillet indsats.
Der vil blive summet over løsningsmuligheder og navne
til at besidde pladsen (o) og forretningsføreren vil
samle op på disse (o).



9.

20.4021.00

Eventuelt





Der er blevet opdaget en fejl i udregningen af
rejsefusionen. Jimmie Petersen regner det igennem og
sender det til forretningsfører for at få opklaret fejlen
(o). Fejlen er trukket med fra en gammel udregning og
vil have indflydelse på den sidste rate indbetaling. Har
man indbetalt raten, så vil dette bare blive justeret, når
det hele er klargjort.
Der blev diskuteret dobbeltlicenser igen på baggrund af
en opdatering fra Theis Olsen om en sag i Amager. Det
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tyder stadig på, at alle ikke har samme opfattelse af
reglerne. Dette skal klarlægges, så vi kan få det
maksimale ud af dobbeltlicenserne. Det er vigtigt, at
man har tilbud til de, som er på DL holdene, men
måske stadig lige mangler lidt i deres udvikling, hvis vi
gerne vil fastholde så mange piger i basketball som
muligt. Så skal der være tilbud og det giver
dobbeltlicensreglerne muligheder for, men helt
klarlæggelse af forståelsen er nødvendigt. Theis Olsen
kigger på dette og sender ud (o).
 Standardkontrakter – vil vi det i Dameligaen? Passer
indholdet til der hvor vi er? Dette punkt vil blive taget op
på næste møde.

Ansvarlig
Opgavebeskrivelse
Forfaldsdato
JP
Udregne rate og rejserefusion
24-01-2013
TO
Dobbeltlicenser og regelopklaring
Hurtigst muligt
DL
Udførsel af turneringsprioriteringsliste
13-02-2013
DL
Formulering af oplæg ift. Bøder
13-02-2013
Alle klubber Bestyrelsesplads: navne/muligheder
04-02-2013
DL (er forretningsførerens ansvar). Ellers vil der stå initialer for enkelt(e) person(er) eller fx alle klubber
under ansvarlig.

Side 4 af 4

